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BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  

----- 

Umiłowanym w Chrystusie Duchowieństwu i Wiernym pozdrowienie w Panu  

i błogosławieństwo pasterskie! 

 

 Widok drobnego, zagłodzonego, nędznie okrytego, chorego dziecka, oraz pochylonej 

w rozpaczy nad nim i z bólu skamieniałej matki, należy do tych nielicznych widoków, który 

chwyta za gardło każdego i wnętrznościami jego targa.  

 Ileż takich lub podobnych widoków przedstawia dziś Polska cała? Kto je zliczy, kto je 

ogarnie? 

 Wiemy, że zbyt często powtarzający się jakiś widok, chociażby najbardziej 

wstrząsający lub wzruszający przestanie wreszcie na nas działać, przestanie wzruszać a my, 

otulając się w płaszcz obojętności, zamieniamy się powoli w głaz, nieczuły na to co nas 

kiedyś tak bardzo wzruszało.  

 i dobrze niektórym jest z tym, gdyż obojętność na nędzę innych pozwala im więcej 

myśleć o sobie i cieszyć się radością życia. O jakże łatwo rozwiązali oni ten straszny problem 

społeczny przez to, że odwrócili się od niego. W tym jednak odwróceniu się tkwi inny nie 

mniej straszny tragizm, polegający na zabiciu w nas nie tylko chrześcijańskiego uczucia 

miłości, lecz też i tego, czysto naturalnego, ludzkiego współczucia, jakie się budzi w każdym, 

gdy tylko się zetknie z cierpieniem istot najbardziej bezradnych i bezbronnych, do jakich bez 

wątpienia należy matka i dziecko i liczna rodzina.  

 W ślad za zbyt daleko posuniętą nędzą materialna idzie, jak cień złowrogi, nędza 

moralna w postaci zobojętnienia klas posiadających, mających na swe usprawiedliwienie ten 

argument, że nędzy powszechnej nie sposób usunąć. Nasuwa się przeto pytanie, jak tej 

podwójnej nędzy zaradzić? 

 Odpowiedź na to pytanie daje nam "Tydzień Miłosierdzia", podejmując na obszarze 

całej Polski walkę z tym podwójnym złem.  

 pierwszy jego cel to mocne uderzenie "bez odwłoki w twarde serc naszych opoki", 

zaalarmowanie, przebudzenie z przyjemnego snu ludzi myślących tylko o sobie, uciekających 

od widoku odrażającej nędzy. Zaapelowanie, przypuszczenie szturmu do zamkniętych  

w twierdzy obojętności, najszlachetniejszych uczuć ludzkich, wydobycie ich stamtąd  

i wyzwolenie w imię najświętszych ideałów.  

 Osiągnięcie tego celu będzie wielkim dobrodziejstwem dla ze snu rozbudzonych   

- dobrodziejstwem polegającym na uleczeniu ich z letargu duchowego i przywróceniu do 

społeczności chrześcijańskiej, z której przez brak miłości bliźniego juz odeszli, a potem 

dobrodziejstwem dla innych i to dobrodziejstwo stanowi drugi cel "tygodnia Miłosierdzia" 

polegający na ocieraniu łez i budzeniu otuchy. Te dwa tak różne cele wzajemnie się 

uzupełniają, tak dalece, że żaden z nich nie da się osiągnąć bez drugiego.  

 O tyle skorzysta ubogi, o ile mając zechce się wzruszyć. Tydzień Miłosierdzia  

to mobilizacja sił duchowych, moralnych i religijnych, to złożenie świadectwa przed światem, 

że duch chrześcijański w nas żyje i działa. 

 Nikomu nie wolno od pracy dla tego tygodnia się usunąć. Każdy w stosunku do swych 

sił, zasobów, stanu i wieku przyczyni się jak najwięcej do osiągnięcia wyżej wspomnianych 

celów. Jesli nie datkiem - to nawoływaniem; jesli nie słowem - to czynem; jeżeli nie czynem - 

to modlitwą, ale niech spieszy z pomocą. na tym bowiem polega obcowanie świętych.  



 Niech w duszach Waszych rozbrzmiewają bez ustanku pełne nadziemnej pociechy  

w tych ciężkich czasach słowa Zbawiciela: "Błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia 

dostąpią". 

 

 Dan w Siedlcach, 15 września 1948 roku, w dniu uroczystości matki Boskiej Bolesnej.  

    

       + IGNACY ŚWIRSKI  biskup 

 

- o - 
 Wielebne Duchowieństwo odczyta ten list z ambony w kościele na Mszy św. i na sumie 

w niedzielę, dnia 3 października 1948r.  

 

(WDP 1948, nr 8-10, ss. 150-152) 

 


